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 کىکاش پیزامًن دیًاروگارٌ َای خاوٍ ایزاوی اسالمی ديرٌ قاجار

  (ومًوٍ مًردی:خاوٍ سرشکیان،کزماوشاٌ)

 
 *2شادی علیخاوی ،1سعیذ رَزي مُزباوی

 ، ایطاٖ-وطٔب٘طبٜ-زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس وطٔب٘طبٜ-زا٘طىسٜ وطبٚضظی-ػضٛ ٞیئت ػّٕی ٌطٜٚ ٔؼٕبضی-سؼیس ضٞطٚ ٟٔطثب٘ی -1

  ، ایطاٖ-وطٔب٘طبٜ-زا٘طٍبٜ آظاز اسالٔی ٚاحس وطٔب٘طبٜ-زا٘طىسٜ وطبٚضظی-زا٘طزٛی ٟٔٙسسی ٔؼٕبضی-ضبزی ػّیرب٘ی -2

 

 

 

 

  چکیذٌ
 ٘ٝ ثبظٔب٘سٜ زٚضاٖٞسف ایٗ پژضٚٞص ثطضسی زیٛاضٍ٘بضٜ ٞبی ذب٘ٝ ظضضىیبٖ زض وطٔب٘طبٜ ٔی ثبضس،ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼسٚز ذب

ایٗ وٙىبش ثب تٛرٝ ثٝ تحٛالت ٚ یٗ ثٙسی ثرطی اظ آٖ اظ ٍ٘بضٜ ٞبی زیٛاضی ٚ سمفی استفبزٜ ضسٜ است.لبربض وٝ زض آظ

ضذسازٞبیی غٛضت ٔی ٌیطز وٝ اظ زٚضاٖ غفٛیٝ آغبظ ٔی ضٛز ٚ زض زٚضٜ ٞبی ثؼسی پطضً٘ تط اظ لجُ ازأٝ ٔی 

زض ٞٙط زیٛاضٍ٘بضٜ ایزبز ٔی وٙس ٚ سجه ٚسیبق ٔتساَٚ ضا  ضذسازٞبیی وٝ زٌطٌٛ٘ی ػٕیمی ثٝ ذػٛظ زض ػػط لبربضیبثس.

ثطٞٓ ظزٜ ٚ ضیٜٛ ای ٔتٕبیع اظ ٍ٘بضٌطی ضا ٌستطش ٔی زٞس. ثطضسی ا٘سیطٝ ٞبی ٚاضزاتی وٝ ٔیبٖ آٟ٘ب ٚ تفىطات ػٕیك ٚ 

طایب٘ٝ زض آ٘چٝ حبغُ ایٗ پژٚٞص است ثیبٖ ٔی زاضز وٝ ثب ٍ٘بٞی وُ ٌعجغ ظطیف ٍ٘بضٌط تفبٚتی چطٍٕیط آضىبض است. 

ایٗ ٍ٘بضٜ ٞب ٌطایص ثٝ ضئبِیسٓ ٘سجت ثٝ ٍ٘بضٌطی ایطا٘ی ثیطتط ثٝ چطٓ ٔی ذٛضز.رطیبٖ غبِت ایٗ زٚضاٖ ثٝ سٕت 

ذب٘ٝ ٌطزیسٜ، فطٍ٘ی ضسٖ زض آحبض ثٝ ربی ٔب٘سٜ وبٔال ٔطٟٛز است وٝ ثبػج ایزبز تٙٛػی ظیجب ٚ لبثُ تٛرٝ زض ٍ٘بضٜ ٞبی 

 ض وٙبض ٞٓ ثٝ ضیٜٛ ای ظیجب ثٝ تػٛیط وطیسٜ است.زیذ ظٔبٖ لبربض ضا صضتٍبٖ ٚ ٞٙط ضاٚ تفىط حبوٓ ثط ٞٙطٌ

 

 

  ٞبی لبربضی،ذب٘ٝ ظضضىیبٖ،ٞٙط لبربضی، ٍ٘بضٜ ٞبی سمفی ٚ زیٛاضی زیٛاضٍ٘بضٜ کلیذی: َای ياصٌ
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  مقذمٍ -1
ٞس وٝ سٙت ایطا٘یبٖ اظ زیطثبظ زض ػطغٝ ٞبی ٔرتّف ٞٙط تػٛیطی ٚ تعییٙی فؼبِیت ٔی وطزٜ ا٘س. ضٛاٞس ٘طبٖ ٔی ز»

زیٛاضٍ٘بضی ثسیبض وٟٗ تط اظ سٙت تػٛیطٌطی وتبة ثٛزٜ است. زض زٚضاٖ وٟٗ زیٛاضٍ٘بضی ثیطتطیٗ إٞیت ضا زض ٔیبٖ ا٘ٛاع 

ا٘سبٖ »آ٘ىٝ  ٘مبضی زیٛاضی زض زٚضاٖ پیص اظ تبضید ٔی تٛاٖ زیس ثٝ زِیُ . زض یه ٍ٘بٜ ارٕبِی ثٝ[1] « ٞٙط تػٛیطی زاضت

ك ضىبض یثٝ زضٖٚ غبضٞب پٙبٜ ٔی ثطز٘سٚ اظ عط ٖ ثٝ ٔطاحُ تىٛیٗ فطٍٞٙی ٚ ظ٘سٌی یىزب ٘طیٙیٞبی ازٚاض وٟٗ پیص اظ ضسیس

آ٘چٝ ضا حیٛا٘بت اضتعاق ٔی ٕ٘ٛز٘س ٕٞیٗ ٚضؼیت ضا ٔی تٛاٖ زض یبفتٝ ٞبی زضٖٚ غبضٞب ٔطبٞسٜ ٕ٘ٛز. ٞٙطٔٙس زض ایٗ زٚضٜ 

بضی اظ ایٗ ٘مبضی ٞب زض ٔسذُ غبضٞب وٝ ضٚضٙبیی زض آٖ ثسی ثب زلت ذبغی ثط ضٚی زیٛاضٞب تطسیٓ ٔی وطز. ٔطبٞسٜ ٔی ٕ٘ٛزٜ

ٔٛرٛز ثٛزٜ وطیسٜ ٘طسٜ ا٘س ثّىٝ زض لسٕت ٞبی ػمجی غبض تطسیٓ ضسٜ ا٘س ٚ ایٗ ػُٕ حىبیت اظ آٖ زاضز وٝ ٘مبضی ٞب رٙجٝ 

 .[2] «ٞبی تعییٙی ٘ساضتٝ ا٘س

ّی،غرطٜ ٍ٘بضٜ ٞب،سفبِیٙٝ ٞبی ٔٙمٛش ٚ تبوٖٙٛ زض ٘ٛاحی ٔرتّف ٘زسایطاٖ آحبضی پطاوٙسٜ ٔطتُٕ ثط تٙسیسه ٞبی ٌ»

ٟٔطٞبی ٔحىٛن ضٙبذتٝ ضسٜ ا٘س. ٘رستیٗ لٛٔی وٝ زض ٘زسایطاٖ ٞٛیت تبضیری یبفتٙس ػیالٔی ٞب ثٛز٘س وٝ آٟ٘ب ٘یع ضٕبضی 

آحبض تػٛیطی اظ ذٛز ثٝ ربی ٌصاضتٝ ا٘س. ایٗ زست آفطیسٜ ٞبی وٟٗ زض ٚالغ پیص اظ آغبظ فطًٞٙ ٚ تٕسٖ آضیبیی زض ایٗ 

بٖ ضا ٘طبٖ ٔی زٞس ٕوٝ غحٙٝ ٞبی ضظْ ٚ ضىبض ثب تیط ٚ و ظٔیٗ پسیس آٔسٜ ا٘س. غرطٜ ٍ٘بضٜ ٞبی ٔٙغمٝ وٛٞسضت ِطستبٖسط

. حطوت ایٗ ضٚ٘س چٙسٞعاض سبِٝ ٟ٘بیتب زض اٍِٛی ایطا٘ی لسیٕی تطیٗ آحبض تػٛیطی یبفتٝ ضسٜ زض ایطاٖ ثٝ ضٕبض ٔی آیٙساظ رّٕٝ 

عی چٙس لطٖ ظیط یٛ٘ب٘ی ٔأثی پٛضیسٜ ٔب٘س أب زض ظٔبٖ سبسب٘یبٖ اظ ٘ٛ ضخ ٕ٘ٛز. زض ٞٙط  ػػط ٞربٔٙطی تجّٛض یبفت. ایٗ اٍِٛ

سبسب٘ی تبویسی غطیح ثط ٘ظٓ ٚ ٚضٛح عطح ٔی تٛاٖ زیس. ٚرٝ ضبٞب٘ٝ زض ایٗ ٞٙط غبِت است أب وبضثطز ا٘ٛاع ٘مص ٔبیٝ ٞبی 

طٔٙس ایٗ زٚضٜ ثٝ ضغٓ التجبس ٞبی تبظٜ اظ غطة ٕٞچٖٛ ٌیبٞی ٚ رب٘ٛضی ثب ٔؼب٘ی ٕ٘بزیٗ ٘یع زض ٞٙط سبسب٘ی ٔؼَٕٛ ثٛز. ٞٙ

ثب ضٚیىطز ثٝ پیطیٙیبٖ ذٛز زض ٕٞٝ رب چىیسٜ ٍ٘بضی ٚ ٕ٘بز پطزاظی ضا ثط ثبظٕ٘بیی ٚالؼٍطایب٘ٝ تطریح ٔی زاز. ٕٞچٙیٗ پبضتیبٖ 

بی ٔیب٘ٝ ثٝ زٚضٜ سٙت ٞبی وٟٗ تط ایطا٘ی ٚ ضطلی ضرػیت ذٛز ضا زض ٞٙطی تّفیمی ظبٞط سبذتٙس. ٔیطاث سبسب٘ی ٚ آسی

. ثب پیطٚظی اػطاة ٔسّٕبٖ ثط [1] « ظٔبٖ سّزٛلیبٖ تبحیط لبعغ ٌصاضت اسالٔی ضسیس ٚ ثط رطیبٖ ٞٙط تػٛیطی ایطاٖ تب

فطًٞٙ وٟٗ ایطا٘ی ٘ٝ فمظ ثب ضىست سبسب٘یبٖ اظ ٔیبٖ ٘طفت، ثّىٝ »سبسب٘یبٖ فػّی ٘ٛیٗ زض ظٔیٙٝ ٞٙطی زض ایطاٖ ٘ٛضتٝ ضس.

. اظ ٔساضن ا٘سوی وٝ اظ زٚضاٖ ٌستطش اسالْ ثٝ زست [1]« زٚضاٖ ثبِٙسٌی ٘ٛیٙی ضا آغبظ وطز ثٝ ٘یطٚی ٔؼٙٛی اسالْ

اسالٔی پی ثطز. ثٝ ٘ظط ٔی ضسس وٝ تحطیٓ -بی ٔیب٘ٝ ثطای تحَٛ ٘مبضی ایطا٘یٔی تٛاٖ ثٝ إٞیت ٔیطاث سبسب٘ی ٚ آسی»ضسیسٜ

ٚرٛز آٚضز أب ٞٙطٔٙس ایطا٘ی ثب اثساع ضیٜٛ ٞبی غٛضتٍطی زست وٓ اظ لطٖ سْٛ تب پٙزٓ ٞزطی ٔحسٚزیتی زض ٘مبضی ثٝ 

  .[1] «ا٘تعائی تط ثٝ ضاٜ ذٛز ازأٝ زاز

ٞطچٙس ٔغٛالٖ تٟٙب لسضت »اٖ ازأٝ زاضت.طاسالٔی تب ظٔبٖ حّٕٝ ٔغَٛ زض ای-ایطا٘ی ٚ ثؼس ایطا٘یضٚ٘س ضٚثٝ ضضس ٞٙط 

ٔغٛالٖ زض  عطتٓ ٞزطی ثٛز وٝ ٔىتت ٔطرسیبسی عی لطٖٚ ٞفتٓ ٚ ٞطتٓ ٞزطی زض ایطاٖ ثٛز٘س ِٚی اظ اٚاذط لطٖ ٞ

٘مبضی آضىبض ضس. زیٛاٖ ٞبی ٔػٛضی وٝ اظ اٚاذط لطٖ ٞفتٓ ٚ اٚایُ لطٖ ٞطتٓ ثٝ رب ٔب٘سٜ است ٔجیٗ ٘فٛش ضیٜٛ ٞبی ٔتؼسز 

ایٗ فطربْ ٔزٕٛػٝ ایٗ ضیٜٛ ٞبی ٔرتّف ثیبٖ ٞٙطی ٕٞبٖ سجه زض لبِت یه ٔىتت است. ثٙبثط اػٓ اظ: ایطا٘ی،ػطثی ٚ چیٙی

 [3].«یژٜ ٔغٛالٖ زض ا٘تٟبی فطٔب٘طٚایی ضبٖ ثٛزٚ

وٝ زض زٚضاٖ ٔغَٛ زیٛاضٍ٘بضی إٞیت پیطیٗ ذٛز ضا اظ زست زاز ٚ تٛرٝ غبِت ثط  آ٘چٝ لبثُ شوط است ایٗ است

تػٛیطٌطی وتبة ٔجصَٚ زاضتٝ ضس ٚ ٘مبضی زیٛاضی زض ا٘ساظٜ ثعضي زض زٚضٜ غفٛیبٖ ٔزسزا ربیٍبٜ اظ زست ضفتٝ ذٛز ضا 

 ت ٚ ٞٙط ٍ٘بضٌطی رّٜٛ ذٛز ضا زض ایٗ آحبض ثٝ ثٟتطیٗ ضىُ ٕ٘بیص زاز.ثبظیبف

زض تبضید ٘مبضی ایطاٖ آحبض ػٕٛٔب ثٝ تٛغیف ا٘سبٖ ٘ٛػی پطزاذتٝ ا٘س. چٟطٜ ٍ٘بضی ضرػیت ٞب ٘یع ثط ٕٞیٗ ٔٙٛاَ »

سیٗ ثٟعاز ٘طب٘ٝ ٞبی تٛرٝ زض وبضٞبی وٕبَ اِ ظٔبٞیتی لطاضزازی ٚ ػبْ زاضز. أب زض ٍ٘بضٌطی اٚاذط سسٜ ٟ٘ٓ ٞزطی ثٝ ذػٛ

ثٝ ا٘سبٖ ٚ رٟبٖ ٚالؼی ثطٚظ ٔی وٙس. ایٗ ٌطایص زض ٘مبضبٖ ثؼسی اظ رّٕٝ ٔیطسیس ػّی،ٔحٕسی ٚ ضضب ػجبسی ٘یع ازأٝ ٔی 
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 یبثس. ٘مبضبٖ ٔی وٛضٙس تب اضربظ ضا ثب ٔحیظ پیٛ٘س زٞٙس ٚ تٕبٔی تٙٛع ز٘یبیی وٝ آزْ ٞبی ثیطٕبض ٚ رعئیبت ظ٘سٌی ضٚظٔطٜ

زبْ آزْ ػبزی ظبٞط ٔی ضٛز ٚ زض وبٖ٘ٛ تٛرٝ لطاض ٔی ٌیطز.زض ٘یٕٝ زْٚ سسٜ یبظزٞٓ ٔی وٙس ثٕٙبیب٘ٙس ٚ سطا٘ضا ٔغطح 

ٞزطی ٘مبضب٘ی چٖٛ ٔحٕس ظٔبٖ ثٝ ٔٛضٛع ٞب ٚ اسّٛة ٘مبضی عجیؼت ٌطای اضٚپبیی ضٚی آٚضز٘س. زیطی ٍ٘صضت وٝ اظ تّفیك 

ی تٛاٖ ٌطایص تبظٜ ضا پیبٔس ٔٙغمی ٚالؼٍطایی پیطیٗ زا٘ست. ٘مبش سٙت ٞبی ایطا٘ی ٚ اضٚپبیی یه ٞٙط زٚضٌٝ پسیس آٔس. ٔ

اضیب ضا ثساٖ غٛضت وٝ ثٝ زیسٜ ٔی آیٙس ٕ٘بیص زٞس. پس ٔی ذٛاٞس ایطا٘ی وٝ اظ لجُ ثب رٟبٖ ٚالؼی آضٙب ضسٜ ثٛز، اوٖٙٛ 

 .[1] « وٛضیس ضٚش ایٗ ٌٛ٘ٝ ثبظٕ٘بیی ضا اظ عطیك ٔطبٞسٜ ٚ ضٕٚ٘بیی آحبض اضٚپبیی ثیبٔٛظز

ثب ٍ٘بٞی ثٝ ضذسازٞبی سیبسی ٚ ارتٕبػی زٚضاٖ غفٛیٝ تب لبربض سؼی زض ثبظ ضٙبسی ػُّ ٌطایص ثٝ  زض ایٗ پژٚٞص

٘مبضی زیٛاضی ٚ ضیٜٛ ٞبی ثٝ وبض ضفتٝ زض ایٗ ٍ٘بضٜ ٚ تبحیط ٞٙط اضٚپبیی ثط ایٗ ظٔیٙٝ ٞٙطی زاضیٓ ٚ زض ایٗ ضاستب ٍ٘بٞی زاضیٓ 

 ضظضٕٙس زٚضٜ لبربض.ثٝ ذب٘ٝ ظضضىیبٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ٕ٘ٛ٘ٝ ا

 

 گذر تاریخ بز دیًاروگاٌ -2
زیٛاضٍ٘بضی ثٝ ضیٜٛ ٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ زض ازٚاض ٔرتّف حضٛض پطضٍ٘ی زاضتٝ است. زض ٔیبٖ آحبض ٘مص ثستٝ ثط زیٛاضٞب ٚ سمف 

ٚ ػبضمب٘ٝ ٞب ٘مبضی زیٛاضی اظ رّٕٝ ضیٜٛ ٞبیی ثٛزٜ وٝ ٞٙطٔٙساٖ ٘مبش ضا ثط آٖ ٔی زاضت وٝ زاستبٖ ٞبی ضظٔی،ثعٔی،ضىبض 

ٞب ضا زض لٟٜٛ ذب٘ٝ ٞب،حٕبْ ٞب،وبخ ٞب،سطاٞب ٚ سبیط ثٙب ٞب ثٝ ػطغٝ ظٟٛض ثطسب٘ٙس.أب زض ایٗ ٔیبٖ ٕ٘ی تٛاٖ تبحیط ٘مبضی غطة 

تبحیط ٘مبضی غطة ثط ٍ٘بضٌطی ایطاٖ اظ زٚضٜ غفٛیٝ آغبظ ٔی »اذیط ثبة ضس وٓ إٞیت زا٘ست. ثط ٍ٘بضٌطی ضا وٝ عی چٙس غسٜ

اٌطچٝ  .[4] «است وٝ اضتجبط ٔیبٖ ایطاٖ ٚ غطة اظ ٔست ٞب پیص آغبظ ضسٜ ٚ پبیٝ ٞبی آٖ ٌصاضتٝ ضسٜ ثٛز ضٛز. ایٗ زض حبِی

ٔالت فطٍٞٙی ٚ ارتٕبػی ثّىٝ ثٝ زالیُ سیبسی ٚ أٙیتی آغبظ ضس،وٝ ٞسف اظ آٖ اتحبز زض بایٗ اضتجبط زض اثتسا ٘ٝ ثٝ زِیُ تؼ

زض ایٗ ٔیبٖ ٞیئت ٞبی ذبضری ٍٞٙبْ حضٛض زض زضثبض ایطاٖ ٚ ٔاللبت ثب »ٔمبثُ زضٕٗ ٔطتطن ایطا٘یبٖ ٚ وطٛضٞبی غطثی ثٛز.

آحبض ٞٙطی ٚ ٘مبضی ٞبیی ثٝ سجه اضٚپبیی ٚرٛز ضبٜ ٞسایبیی ضا ثٝ ضسٓ پیطىص تمسیٕٓ ٔی زاضتٙس وٝ زض ٔیبٖ ایٗ ٞسایب 

ٗ ٔطاٚزات ذػٛغب زض زٚضاٖ ضبٜ ثب ضٚ٘ك ای .[4] «زاضت ٚ٘تیزٝ آٖ آضٙبیی زضثبضیبٖ ٚ پبزضبٞبٖ ثب ایٗ سجه ٞب ثٛزٜ است

ٚ اظ رّٕٝ آٖ حضٛض٘مبضبٖ اضٚپبیی زض اغفٟبٖ است. ػبُٔ تبحیطٌصاض زیٍط  زػجبس زضٞبی ایطاٖ ثٝ ضٚی غطة ٌطٛزٜ ٔی ضٛ

غٛضت ٔی ٌیطز ٕٞطاٜ ثب ثٝ  حضٛض اضأٙٝ زض ٘مبط ٔرتّف ایطاٖ ثٝ زستٛض ضبٜ ػجبس است. سبذت ٚ سبظٞبیی وٝ تٛسظ آٟ٘ب

ایٗ ضٚ٘س زض ظٔبٖ غفٛیٝ آغبظ ط ٘مبضی غطثی،٘مغٝ آغبظی ثطای ظٟٛض ایٗ ضیٜٛ اظ ٘مبضی زض ٍ٘بضٌطی ایطاٖ است.وبض ثستٗ ٞٙ

ٔی ضٛز ٚ زض زٚضاٖ لبربض ثٝ اٚد ذٛز ٔی ضسس ٚ ٘مبضبٖ ایطا٘ی ثٝ ز٘جبَ آٔٛذتٗ ٚ ثٝ وبض ثستٗ ایٗ ضیٜٛ ٘ٛییٗ تجسیُ ثٝ 

وپی ٔی وٙٙس. اٌطچٝ زض زٚضاٖ لبربض ٔؼٕبضی ٚ ٞٙط ایطا٘ی زض ٔمبیسٝ ثب ٌصضتٝ ٔمّسا٘ی ٔی ضٛ٘س وٝ تٟٙب آحبض ٘مبضی غطثی ضا 

ٔؼٕبضی ٚ ٞٙط زض زٚضٜ لبربض تب اٚاسظ ایٗ  زضذطبٖ آٖ ضٚثٝ تٙعَ زاضز أب زض ایٗ زٚضٜ ٘یع آحبض اضظضٕٙسی سبذتٝ ٔی ضٛز.

بی ٞٙطی ٔطبثٝ است أب زض ػطغٝ ٘مبضی سّغٙت اظ ٞٙط زٚضٜ ظ٘سیٝ پیطٚی ٔی وٙس. ایٗ ضٚ٘س ثٝ ذػٛظ زض سبیط ظٔیٙٝ ٞ

زیٛاضی ٞٙط غطة تبحیط فعٖٚ تطی ثط ٍ٘بضٌطی زاضتٝ است. ذػٛغب زض زٚضاٖ سّغٙت ٘بغط اِسیٗ ضبٜ، وٝ ٘ٝ تٟٙب زض ظٔیٙٝ 

ٜ زٚضاٖ سّغٙت ٘بغط اِسیٗ ضب»زیٛاضٍ٘بضٜ ثّىٝ زض سبیط ػطغٝ ٞب ٘یع ٞٙط ٚ فطًٞٙ غطة حضٛض ٔٛحط ذٛز ضا ٕ٘بیص زازٜ است. 

حبئع إٞیت است. اَٚ ایٙىٝ زٚضٜ سّغٙت پٙزبٜ سبِٝ ٘بغط اِسیٗ ضبٜ ثیص اظ یه سْٛ وُ زٚضٜ حىٛٔت لبربض ضا ضبُٔ ٔی 

زض عی ایٗ زٚضٜ ّٕٔىت زض یه آضأص ٘سجی لطاض زاضت. زیٍط ایٙىٝ ثب ثطضسی سبذتٕبٖ ٞبی زٚضٜ ٘بغط اِسیٗ ضبٜ ثٝ  .ضٛز

. [5] «ذتٗ وبخ ثٛزٜ است ٚ وبخ ٞبی ظیبزی ثٝ زستٛض ٚی سبذتٝ یب ٔطٔت ضسٜ ا٘سایٗ ٘ىتٝ پی ٔی ثطیٓ وٝ ػاللٝ ٚی ثٝ سب

ثٝ زِیُ سفطٞبی ٘بغط اِسیٗ ضبٜ ٚ اضطاف ٚ زضثبضیبٖ ثٝ وطٛضٞبی اضٚپبیی ٚ ػاللٝ ای وٝ زض اٚ ٘سجت ثٝ ٞٙط ٚ فطًٞٙ غطة 

سٌی سغح ٔطفٝ ربٔؼٝ ٔطبٞسٜ ٕ٘ٛز. تفبٚتی ایزبز ضس ٔی تٛاٖ تحٛالت ثٙیبزیٗ ٚ ػٕیمی ضا زض ٔؼٕبضی،ٞٙط ٚ سبیط ضئٖٛ ظ٘

وٝ زض ٞٙط ٘مبضی زیٛاضی ٚ سمفی زض زٚضاٖ لبربض ٘سجت ثٝ ٌصضتٝ ٚرٛز زاضز ػالٜٚ ثط ٘ٛع ٘مبضی، ٘مبضی ثط ضٚی سمف ٞبی 

یب زیٛاضٍ٘بضٜ ٞبی ٔٛرٛز ثٝ ضیٜٛ ٘مبضی ثط ضٚی زیٛاض ٔؼٕٛال »ترت ٚ چٛثی یب ٔطرٛن است. زض سجه وبضی زض ظٔیٙٝ ٘مبضی

وبض ٔی ضسٜ است. ثٝ ذبعط ٚیژٌی ٞبی ذٛثی وٝ ٘مبضی ضً٘ ٚ ضٚغٗ زاضت،اظ آٖ رّٕٝ  ثٝ ضٚش آثطً٘ یب ضٚش ضً٘ ٚ ضٚغٗ



  معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىذسان ًنکاو

 َمایش بیه المللی معماری،عمزان ي شُزساسی در َشارٌ سًم

 94ماٌ تیز  –تُزان 

 4 

آسبٖ ثٛزٖ ضٚش وبض ٚ ٕٞچٙیٗ لسضت پٛضص ضً٘ ٔٛضز پصیطش ٘مبضبٖ ایطا٘ی لطاض ٌطفتٝ ٚ وٓ وٓ ربیٍبٜ ٟٕٔی ضا زض ٘مبضی 

زاز. ایٗ سجه ذػٛغب ثٝ ٘مبضبٖ ایطا٘ی زٚضٜ غفٛیٝ ایٗ أىبٖ ضا زاز تب ثب تٛاٖ  ایطا٘ی ٔرػٛغب زیٛاضٍ٘بضی ثٝ ذٛز اذتػبظ

ثیطتط ثٝ ذّك زیٛاضٍ٘بضٜ ٞب ثب ٔمیبس ثعضي ثپطزاظ٘س. ایٗ ضیٜٛ وٓ وٓ ٌستطش ثیطتطی یبفت تب ربیی وٝ زض زٚضٜ لبربض اوخط 

ٚ ثطای سِٟٛت وبض ثْٛ ٞبی ثعضي ضا ٔغبثك ثب فطْ  ٘مبضی ٞب چٝ ثط ثْٛ پبضچٝ ای ٚ چٝ ثط زیٛاض ثٝ ایٗ ضٚش سبذتٝ ٔی ضس٘س

ٔؼٕبضی ٔی سبذتٙس ٚ پس اظ ٘مبضی آٖ ضا زض ربی ذٛز ٘ػت ٔی وطز٘س. زض ایٗ ضٚش وٝ ٔتبحط اظ ٘مبضی اضٚپبیی وبض ٔی ضسٜ 

زض پیص اظ س،ضیٜٛ ای وٝ زض ٘مبضی ٚ ٍ٘بضٌطی ایطاٖ ٙاست ثٝ ٕٞبٖ ضیٜٛ سؼی ٔی ٌطزییسٜ سبیٝ ضٚضٗ ضا زض آحبض ٘طبٖ زٞ

آٖ ٔطسْٛ ٘جٛزٜ است ٚ ٕٞیطٝ ضً٘ ٞب ثٝ غٛضت ترت ٚ ثٝ ضیٜٛ آثطً٘ وبض ٔی ضسٜ،تىٙیىی وٝ ضفبفیت ٚ زضذطص ضً٘ ٞب 

زض آٖ ثسیبض ثیطتط ٚ رالی ضً٘ ثسیبض ظیجبتط اظ تىٙیه ضً٘ ٚ ضٚغٗ است. أب تىٙیه ٘مبضی غطة زض ٘طبٖ زازٖ عجیؼتی وٝ 

یٗ ٚسیّٝ حزٓ ٚ ثؼس سْٛ ضا ٕ٘بیص زٞٙس. ثسیٗ ضٚی أی آیس ثبػج ٌطزیس وٝ وٓ وٓ ضٚ٘ك ایٗ ضیٜٛ ثیطتط ضٛز ٚ ثب  ٓثٝ چط

ٞطچٝ اظ زٚضٜ غفٛیٝ رّٛتط ٔی آییٓ تٛرٝ ثٝ عجیؼت ٚ چٟطٜ پطزاظی زض آحبض ثیطتط ٔی ضٛز ذػٛغب وٝ پبزضبٞبٖ حتٕب رٟت 

ذٛاٞی اظ ٘مبضبٖ اضٚپبیی وٝ ثب ایطاٖ ٔی آٔس٘س استفبزٜ ٔی ٕ٘ٛز٘س ٚ حفظ ػظٕت ٚ ضىٜٛ زضثبض ٚ ٕٞچٙیٗ اضضب حس ذٛز

 .«[4] «٘مبضبٖ ایطا٘ی ضا ٘یع تطٛیك ثٝ چٟطٜ پطزاظی اظ ذٛز ٔی وطز٘س

٘مبضی ضٚی ٌچ چٝ ثط زیٛاض ٚ چٝ ثط سمف چٙبٖ وبض سُٟ ٚ آسب٘ی ٘جٛزٜ،تساضن ثْٛ ٟٔیبی ٌچی ٘یبظٔٙس ظٔیٙٝ سبظی »

ض ثب ِغّفت ٚ ظیجبیی ٚ ٕٞٛاضی ٘مص ٚ ضً٘ آضىبض ضٛز. زض وطٔب٘طبٜ أب ٘مبضی ضٚی ٌچ ثط ذالف ٍ٘ب ٞبیی ثٛز وٝ وبض ٌچ

ضاٜ ثٝ سٛی ٘مص لػٝ ٞبی ضظْ ٚ ثعْ ازثیبت  -ٔب٘ٙس تىیٝ ٔؼبٖٚ إِّه-وبضی ٍ٘بضی وٝ زض ذسٔت ٔجب٘ی ٔمسس ٔصٞت ثٛز

بشٚق ٚ ثی ازػبی ایٗ زیبض ٍ٘بضاٖ ث ٞبی ػٕٛٔی یبفتٝ ٚ ٌچذب٘ٝ ٞب ٚ ثسب حٕبْ سمف لٟٜٛ ذب٘ٝ ٞب ٚ ظٚض وٟٗ ایطا٘ی ثط زیٛاض ٚ

طغَٛ ٘مبضی ذیبِی ثٝ ٚیژٜ حىبیبت زا٘بی تٛس ٔی سبظز. زض وطٔب٘طبٜ ثب آ٘ىٝ ٌچ ٍ٘بضی ٞطٌع زض ٔمبْ ٔمبیسٝ ثب ضا زَ ٔ

طزْ وٛچٝ ٚ ثبظاض،ایٗ وبضی ٍ٘بضی ٚ سًٙ ٍ٘بضی ٔطتجٝ ٚ ٔٙعِتی فطاذٛض ٘یبفت ثب ایٗ ٕٞٝ ثٝ ٕٞت ٘خبض شٚق ٞٙط ٞٙطٔٙساٖ ٔ

ٞٙط ثب رّٜٛ ٞبی ٘ٝ چٙساٖ ٌستطزٜ اش زض لٟٜٛ ذب٘ٝ ٞب ٚ ظٚضذب٘ٝ ٞب ٚ حٕبْ ٞب ٚ ٔؼسٚز ذب٘ٝ ٞبی ٔطزْ،غبحت ٞٛیت ٚ 

 .[6] «ضٙبسٙبٔٝ ضس
 

 خاوٍ سرشکیان -3
اضٞب ٚ سمف ٞب ٔٛضز زض تؼساز ا٘سوی اظ ذب٘ٝ ٞب رٟت تعییٗ ٚ آضاستٗ زیٛثب تٛرٝ ثٝ ایٙىٝ زض وطٔب٘طبٜ ٘مبضی زیٛاضی 

ذب٘ٝ ظضضىیبٖ اظ ٔؼسٚز ذب٘ٝ ٞبیی است وٝ استفبزٜ لطاض ٌطفتٝ، ٔی تٛاٖ ثٝ إٞیت آحبض ثبلی ٔب٘سٜ زض ایٗ ظٔیٙٝ اضبضٜ زاضت.

ربی ثسی پطسص ثبلی است وٝ ػّت  ٘مبضی ٞبی ٔتٙٛػی ثط ضٚی زیٛاض ٚ سمف ذٛز زاضز. ثب تٛرٝ ثٝ اضظش ٔزٕٛػٝ ظضضىیبٖ

ٔزٕٛػٝ ضا زض چٝ چیع ٔی تٛاٖ رست ٚ رٛ وطز. زض ذػٛظ ثطضسی ایٗ ٘مص ٞب الظْ است تبضیرچٝ ایٗ ثٙب  ثی تٛرٟی ثٝ ایٗ

 ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌیطز ٚ ٍ٘بٞی وّی ثٝ ایٗ ٔزٕٛػٝ زاضتٝ ثبضیٓ.

زض ایٗ ٔحّٝ ػالٜٚ ثط ایٗ سطای ذب٘ٝ ظضضىیبٖ زض ضٟط وطٔب٘طبٜ ٚ زض ٔحّٝ لسیٕی فیض آثبز ٚالغ ٌطزیسٜ است.

 ٕی،تىیٝ ثیٍّطثیٍی، سطای حبد ػّی ٔحٕس ٕٞسا٘ی ٚ ثٙبٞبیی زیٍط ٚالغ ضسٜ ا٘س وٝ ٍٕٞی لسی
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 :شاٌ وشیه)ماخذ:میزاث فزَىگی ي گزدشگزی استان کزماوشاٌ(1تصًیز

 

 ثب٘ی ایٗ ذب٘ٝ غبضْ اِسِٚٝ پسط ثعضي حبٌٓ ٔمتسض وطٔب٘طبٜ،أبْ لّی ٔیطظاتبضیری،فطٍٞٙی ٚ ٞٙطی ٔی ثبضٙس. اضظش زاضای

ٜ.ق ّٔمت ثٝ غبضْ اِِٛٝ 1279ػٕبزاِسِٚٝ ٚ ٜ٘ٛ ٔحٕس ػّی ٔیطظا زِٚت ضبٜ است. ٘بْ ٚی ػّی لّی ٔیطظا ثٛزٜ وٝ زض سبَ 

. غبضْ اِِٛٝ ٕٞچٖٛ پسضش ٚ ٌطزیس ٚ زض آٖ سبَ زض احط ِیبلت ٚ وبضزا٘ی زض أٛض ٘ظبٔی ثٝ ضیبست لطٖٛ وطٔب٘طبٜ ٔٙػٛة ضس

ضبُٔ حیبط  ػٕبضت غبضْ اِسِٚٝ زض فیض آثبزبی زِٚتی ٚ ػبْ إِٙفؼٝ ػاللٕٙس ثٛز.رسش ثٝ أٛض ػٕطا٘ی ٚ احساث ػٕبضت ٞ

ٞبی ٔتؼسز،سطثبظذب٘ٝ،عٛیّٝ ٚ حٕبْ ثٛزٜ است. غبضْ اِسِٚٝ زٚستساض ٞٙط ثٛز ٚ ٔؼٕبضاٖ،٘مبضبٖ ٚ ٞٙطٔٙساٖ زیٍط ضا زض ذّك 

بَ ٔطرػی ٕ٘ی تٛاٖ اضبضٜ ٕ٘ٛز، أب ثب زض ٘ظط آحبض ٞٙطی تطٛیك ٚ حٕبیت ٔی ٕ٘ٛز. زض ذػٛظ تبضید زلیك احساث ذب٘ٝ ثٝ س

زض تػسیك ایٗ أط ٔی  ٙت ٘بغط اِسیٗ ضبٜ ثٙب ٌطزیسٜ است.ىبض است وٝ ایٗ ذب٘ٝ زض اٚایُ سّغٌطفتٗ زٚضاٖ ظ٘سٌی ٚی آض

ٙس سبَ اِٚیٝ تٛاٖ  ثٝ پطتطٜ ٘بغط اِسیٗ ضبٜ وٝ اظ رّٕٝ ٘مبضی ٞبی زیٛاضی ایٗ ذب٘ٝ است اضبضٜ ٕ٘ٛز. ایٗ پطتطٜ ٔطثٛط ثٝ چ

سّغٙت ٚی ٔی ثبضس ثٝ ػالٜٚ ضرػی وٝ زض ٔمبثُ اٚ ایستبزٜ آلب ذبٖ ٘ٛضی،غسض اػظٓ ٘بغط اِسیٗ ضبٜ است وٝ ثؼس اظ أیط 

تب  1268ثسیٗ رٟت ٔی تٛاٖ تبضید تمطیجی سبذت ثٙب ضا ثیٗ سبَ ٞبی غساضت وطزٜ است. 1275تب سبَ  1268وجیط اظ سبَ 

وٝ ٔتبسفب٘ٝ زض ازٚاض ٌصضتٝ پس اظ  بُٔ یه ا٘سضٚ٘ی ثسیبض ثعضي ٚ چٙس حیبط زیٍط ثٛزٜاغُ ثٙب ض زض ٘ظط ٌطفت. 1275

تفىیه،ثرص ٞبیی اظ آٖ ترطیت ٌطتٝ ٚ زض ربی ثطذی اظ آٖ ٞب ذب٘ٝ ٞبی رسیس سبذتٝ ضسٜ ٚ ثبلی ٔب٘سٜ سطا ثٝ غٛضت 

فب٘ٝ أىب٘ی ثطای زستیبثی ثٝ فطْ ٚ ٔرطٚثٝ ضٞب ٌطزیسٜ است. ثب اظ ثیٗ ضفتٗ لسٕت ٞبی اغّی ایٗ ٔزٕٛػٝ ثعضي ٔتبس

 ٔؼٕبضی اِٚیٝ آٖ ٘یست.
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یىی اظ لسٕت ٞبی ٟٔٓ وٝ اظ ٔزٕٛػٝ ثٝ ربی ٔب٘سٜ ٔؼطٚف ثٝ حیبط ػىبسرب٘ٝ است.  سبذتٕبٖ آٖ ٘سجتب سبِٓ ثٛزٜ ٚ 

ضسٜ ا٘س.  ٔتطٔطثغ ضا زض ثط ٔی ٌیطز. ٔػبِح ػٕسٜ آٖ آرط است ٚ سمف ٞب ثب تیط چٛة پٛضص زازٜ 435ظٔیٙی ثٝ ٔسبحت 

ذ زضی ٚالغ زض آ٘چٝ ایٗ ثٙب ضا حبئع إٞیت ٔی وٙس ٘مبضی ٞبی ظیجب ٚ ٔٙحػط ثٝ فطز آٖ است وٝ سمف ٚ زیٛاضٞبی اتبق پٙ

سبذتٝ ٔی زض ذب٘ٝ ٞبی ایطا٘ی اتبق ٞب ثٝ غٛضت سٝ زضی، پٙذ زضی،تبالض ٚ ...»ٕ٘ٛزٜ است. یٝ عٛض وّی ضّغ غطثی ثٙب ضا آظیٗ

زض زاذُ ایٗ اتبق تٛضفتٍی ثٝ ٘بْ ضبٜ ٘طیٗ لطاض زاضتٝ وٝ زض آٖ ٟٕٔبٖ ٞبی ٚ ق ٟٕٔبٖ ثٛزٜ باٖ اتپٙذ زضی ثٝ ػٙٛضسٜ ا٘س.

یٗ ثٙسی ضبٜ ٘طیٗ پٙذ زضی ٔصوٛض ثب ٍ٘بضٜ ثب ایٗ تؼطیف ٔی تٛاٖ ثٝ زِیُ آظ .[7]«  ثعضي یب ثعضي ذب٘ٝ ٔی ٘طستٝ است

 .(1)تػٛیطٞبی زیٛاضی ٚ سمفی پی ثطز

 

 وگارٌ َا -4
ثٝ ضبٜ ٘طیٗ ٔی تٛاٖ حضٛض پطضً٘ تٙٛع ٚ ٌٛ٘بٌٛ٘ی ضا زض آحبض زیٛاض ٍ٘بضٜ ٚ سمف ٍ٘بضٜ ٔطبٞسٜ ٕ٘ٛز،تٙٛع ثٝ  ثب ٍ٘بٞی

ایٗ ٌٛ٘بٌٛ٘ی ضا ٔی تٛاٖ  وبضضفتٝ زض ٍ٘بضٜ ٞب ایٗ ثرص ضا ثٝ یىی اظ ٘بزضتطیٗ ٔزٕٛػٝ ٞبی ٘مبضی ػػط لبربض ثسَ وطزٜ است.

 آحبض ٔطبٞسٜ ٕ٘ٛز.ٞٓ زض ٔٛضٛع ٘مبضی ٞب ٚ ٞٓ زض سجه وبضی 

ثسیبضی اظ آحبض تػٛیطی وٝ تب وٖٙٛ ضٙبذتٝ ضسٜ فبلس أضب ٞستٙس،ثٝ ٕٞیٗ سجت ٘یع تطریع ٞٛیت پسیسآٚض٘سٌبٖ آحبض »

 ْزض اغّت ٔٛاضز غیط ٕٔىٗ است. چٙیٗ ثٝ ٘ظط ٔی ضسس وٝ ٘مبش ایطا٘ی زض ازٚاض ٌصضتٝ ثٝ ٘حٛی اظ اثطاظ فطزیت ذٛیص زض ٔمب

. ٘جٛز أضبء ٞٙطٔٙس ٚ ٕٞچٙیٗ تٙٛع ثٝ وبض ضفتٝ زض آحبض ایٗ تطزیس ضا ثٝ [1] «ٛززاضی ٔی وطزٜ است آفطیٙطٍط احط ٞٙطی ذ

 ٚرٛز ٔی آٚضز وٝ ٘ٝ ٞٙطٔٙس ثّىٝ ٞٙطٔٙسا٘ی زض ٌطزآٚضی ٚ ذّك ایٗ ٔزٕٛػٝ زست ا٘سضوبض ثٛزٜ ا٘س.

 

 
 :مىظزٌ)ماخذ:میزاث فزَىگی ي گزدشگزی استان کزماوشاٌ(2تصًیز

 

ضسٜ سجه ٘مبضی اضٚپبیی زض زیٛاضٍ٘بضٜ ٞب ثٝ ٕ٘بیص  سؼیٌطایص غبِت ثٝ سٕت فطٍ٘ی ٔأثی زض ایٗ ظٔبٖ  ثب تٛرٝ ثٝ

ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٘مبضی  زضآیس. ػّی ضغٓ ایٗ ٔٛضٛع ٔی تٛاٖ ٕٞچٙبٖ ضزپبی لٛی ٞٙط ٍ٘بضٌطی ضا زض ایٗ آحبض ٔطبٞسٜ ٕ٘ٛز.

ٞبی ضٚس ٚ فطا٘سٝ زاضز ٔی تٛاٖ پطسپىتیٛ ٘بلػی ضا ٔطبٞسٜ  ثب ٔضٕٖٛ غحٙٝ آضایص رٍٙی  وٝ اضبضٜ ثٝ یىی اظ رًٙ
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وطز،اٌطچٝ وٝ ٞٙطٔٙس زضن ذٛثی اظ ٞٙط ٘مبضی غطثی زاضتٝ أب تسّظ چٙسا٘ی ثط ایٗ ضیٜٛ زض وبض اٚ ٔطبٞسٜ ٕ٘ی 

 (3)تػٛیطضٛز.

 

 
 :آرایش جىگی)ماخذ:میزاث فزَىگی ي گزدشگزی استان کزماوشاٌ(3تصًیز

ٔطؽ ٚ ٘مٛش ٌیبٞی ثٝ فطاٚا٘ی زض ٍ٘بضٜ ٞب ثٝ چطٓ ٔی ذٛضز ثٝ ذػٛظ زض سمف پٙذ  ٕٞچٙیٗ ٘مص ٞبی ٌُ ٚ 

زضی،ایٗ ٘مص ٞب اغّت تػبٚیط ضا زض ثط ٌطفتٝ ٌٛیی ثب ٚرٛز تٙٛع ظیبز زض ٍ٘بضٜ ٞب ٚحستی ظیجب ٚ فطاظٔیٙی ضا ٕ٘بیص ٔی زٞس. 

ثستٝ ٚ تػبٚیطی وٝ ا٘سبٖ ضا زض ثبؽ ٚ زض آسٕبٖ  زض زٚ عطف تػبٚیط ٔٛرٛز زض سمف فطضتٝ ٞبیی ثب ظطف ٞبیی پط اظ ٌُ ٘مص

 (4)تػٛیطس.ٕٙ٘بیص ٘طبٖ ٔی زٞٙس ضا احبعٝ ٔی وٙ

 

 



  معمارایزان سزاسزی اوجمه َای صىفی مُىذسان ًنکاو

 َمایش بیه المللی معماری،عمزان ي شُزساسی در َشارٌ سًم

 94ماٌ تیز  –تُزان 

 8 

 
 :وگارٌ سقفی)ماخذ:میزاث فزَىگی ي گزدشگزی استان کزماوشاٌ(4تصًیز

 

فبْ زاض ٚ ٕٞچٙیٗ ٔی تٛاٖ ثٝ ضً٘ زض ایٗ ٍ٘بضٜ ٞب اضبضٜ وطز،ضً٘ ٞبی ثٝ وبض ضفتٝ زض ایٗ ٘مبضی ٞب ضً٘ ٞبی غیط - 

تطویجی ٞستٙس،ضً٘ ثٙسی ٍ٘بضٜ ٞب ٔتٕبیُ ثٝ ضً٘ ٞبی سطز است ٚ زض تطویجبت ثب ضً٘ ٞبی آوطٚٔبتیه اظ زضذطٙسٌی ضً٘ 

 ضً٘ ٞبی ٘بض٘زی،سجعآثی،ظضز،سجع،آثی ٚ لطٔع٘بض٘زی زض وبضٞب غبِت ٞستٙس. ٕٞچٙیٗ ٞب وبستٝ ضسٜ است.

 (7،8)تػبٚیطٕبِی ٚ ٌطاٚضٞبی پطتطٜ اضٚپبیی است.ته پطتطٜ ٞب ٔطبثٝ سجه ثیعا٘س ٚ ثبضٚن اضٚپبی ض-

 (2)تػٛیط٘مبضی ٔٙظط زض ضً٘ ثٙسی ضجیٝ ثٝ زٚضٜ ثبضٚن ضٕبَ اضٚپباست.-

 (7)تػٛیطی ٔطٟٛز است ثب غٛضت ٞبیی ثیضی ضىُ ٚ اثطٚٞبی وٕب٘ی.ٕٞچٙبٖ تبحیطت ٍ٘بضٌط زض چٟطٜ پطزاظی ٞب-

٘بٖ ٚ ٔطزاٖ فطٍ٘ی زاضز یب ثٝ ٘حٛی سؼی ضسٜ وٝ سجه ٘مبضی ٌفتٙی است زض ٔیبٖ ٘مبضی ٞبیی وٝ سؼی زض ٕ٘بیص ظ

اضٚپبیی ٕ٘بیص زازٜ ضٛز پطتطٜ ٘بغطاِسیٗ ضبٜ ذٛزٕ٘بیی ٔی وٙس ٌٛیی وٝ ایٙزب ٘یع ٘بظط ثط اٚضبع ٚ زض ضاس سبیط ٘مبضی ٞب 

٘مص ثستٝ ٚ ٍ٘بٜ ٚ تٛرٝ  ػالٜٚ ثط ایٗ ٔی تٛاٖ ثٝ زضذت ظ٘سٌب٘ی اضبضٜ وطز وٝ ثط زیٛاض ا٘تٟبی ضبٜ ٘طیٗ (6)تػٛیطاست.

 (5)تػٛیطٚضٚز ثٝ ایٗ لسٕت ثٝ سٕت ذٛز ٔبعٛف ٔی زاضز. زض ثسٚثیٙٙسٜ ضا 
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 :درخت سوذگاوی)ماخذ:میزاث فزَىگی ي گزدشگزی استان کزماوشاٌ(5تصًیز

 

 

 
 :پزتزٌ واصزالذیه شاٌ)ماخذ:میزاث فزَىگی ي گزدشگزی استان کزماوشاٌ(6تصًیز
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 زاث فزَىگی ي گزدشگزی استان کزماوشاٌ(:پزتزٌ)ماخذ:می7تصًیز

 

 

 
 :پزتزٌ)ماخذ:میزاث فزَىگی ي گزدشگزی استان کزماوشاٌ(8تصًیز
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 وتیجٍ گیزی-5
زیٛاضٍ٘بضٜ اظ زٚضٜ غفٛیٝ ثٝ ثؼس ثب تٛرٝ ثٝ تحٛالت ضٚی زازٜ زض ایطاٖ ضضس ٚ تٛسؼٝ ثسیبض یبفت ٚ زض اغّت وبخ  ٞٙط

یٙی ثطای سمف ٞب ٚ زیٛاضٞب ضس. اٌطچٝ زض اٚاذط زٚضٜ ذب٘ٝ ٞب آظ٘ٙس حٕبْ ٞب ٚ ظٚضٔب ٞب،ذب٘ٝ ٞبی اضطاف ٚ ٔىبٖ ٞبی ػٕٛٔی

لبربض ٘ٝ تٟٙب زیٛاضٍ٘بضٜ ثّىٝ سبیط ٞٙطٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ٔؼٕبضی ٘یع ضىٜٛ ٚ زضذطٙسٌی زٚضاٖ پیطیٗ ضا ٘ساضت أب آحبضی زض ذٛض 

ٌصاضتٙس. ثرص ثٝ ربی ٔب٘سٜ اظ ذب٘ٝ غبضْ اِسِٚٝ ثٝ ػٙٛاٖ تٛرٝ ضىُ ٌطفتٙس ٚ ٔیطاحی اضظضٕٙس ضا ثطای ٘سُ أطٚظ ثٝ یبزٌبض 

ٍ٘بضٜ  ٕ٘ٛ٘ٝ ای اضظضٕٙس اظ ٔیطاث زٚضٜ لبربض زضثط ٌیط٘سٜ ٘مبضی ٞبیی است وٝ زض وطٔب٘طبٜ وٕتط ٔطبثٝ آٖ زیسٜ ٔی ضٛز.

ی است. ٞٙطٔٙس ٘مبش سؼی ٞبی حیبط ػىبسرب٘ٝ زض ثط ٌیط٘سٜ تطویجی اظ ٞٙط ٘مبضی ضً٘ ضٚغٗ اضٚپبیی زض وٙبض ٍ٘بضٌطی ایطا٘

 -ثب ٚرٛز شٞٙیت لٛی ٍ٘بضٌطی-زاضتٝ ٌطایص ضایذ زض پصیطش ٞٙط اضٚپبیی ضا ثٝ ثٟتطیٗ ضىُ ٕ٘بیص زٞس،اٌطچٝ زض ایٗ ٔسیط

٘تٛا٘ستٝ تمّیسی وبُٔ اظ سجه اضٚپبیی زاضتٝ ثبضس أب زضٟ٘بیت تٛا٘ستٝ ٍ٘بضٜ ٞب ضا ثٝ ثٟتطیٗ ضىُ ذّك وٙس ٚ ٘تیزٝ آحبضی 

 ض آٖ ضئبِیسٓ یب ٚالغ ٌطایی ثیص اظ پیص ثٝ چطٓ ٔی ذٛضز.است وٝ ز

٘ىتٝ لبثُ شوط ایٗ است وٝ ٕ٘ی تٛاٖ ٞٙط ٍ٘بضٌطی ایطا٘ی ٚ ٘مبضی اضٚپبیی ضا زض ٔمبْ ٔمبیسٝ لطاض زاز وٝ ثطتطی یىی ثط 

سؼی ٚ تالش آٖ ضا ثٝ  زیٍطی ضا ٕ٘بیص زٞیٓ،چطا وٝ ٞط یه زض ثط ٌیط٘سٜ تبضیری ػظیٓ اظ فطًٞٙ ٚ ٞٙط ٔطزٔی ٞستٙس وٝ ثب

زض ایطاٖ ػػط غفٛیٝ ثب تٛرٝ ثٝ ٔطاٚزات ظیبز زضثبض ثب وطٛضٞبی غطثی ٞٙط غطة ربی پبیی زض ٞٙط  ٘سُ ٞبی ثؼس سپطزٜ است.

ایطا٘ی ثطای ذٛز ٌطٛزٜ ٚ ٞٙط زٚ ضٌٝ ای ضا پسیس آٚضز وٝ أطٚظ  حتی زض ٔیبٖ زیٛاضٞبی فطٚضیرتٝ ٘یع رّت تٛرٝ ٔی 

 ٕٙس اظ ٞٙطٔٙساٖ ٌصضتٝ وٝ ٕٞچٙبٖ ٘یبظٔٙس تٛرٝ ٞٙطٔٙس أطٚظی است تب ثتٛا٘س ثمبی ذٛز ضا حفظ وٙس.ٞسیٝ ای اضظضوٙس.

 

 قذرداوی -6
 زض ایٗ رب الظْ است اظ آلبی حبٔس ٞبضٕی ٚ آلبی فطٞبز ٔطازی رٟت ٌطز آٚضی ٔغبِت تطىط ٚ لسض زا٘ی ٕ٘بیٓ.      
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